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Resumo: Tendo como ponto de partida o aporte teórico de autoras
como Renata Felinto dos Santos e Thais Avelar, o presente artigo analisa
algumas performances da mineira Priscila Rezende que, a partir de uma
poética marcada pelo confronto, tensiona os papéis vividos por pessoas
negras no Brasil. Além de dialogar o trabalho de Priscila com o de artistas
contemporâneas como Juliana dos Santos, o artigo também retoma a história
da performance, com especial atenção à performance no Brasil e às obras de
Antônio Manuel – mostrando como o corpo foi e ainda é utilizado na arte
como ferramenta de provocação e reflexão em diferentes contextos políticos.
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Num país em que ainda persiste o mito da democracia racial, desvelar o
racismo incomoda, e não à toa as performances de Priscila Rezende (1985–)
geram tamanho desconforto. Foi na graduação em Artes Plásticas pela Escola
Guignard (UEMG) que a artista encontrou no próprio corpo uma ferramenta
de reflexão sobre a “inserção e presença do indivíduo negro na sociedade
brasileira”3 e o modo como a mulher negra é inferiorizada e menosprezada
em relação à sua estética. Em entrevista para o canal Raiz Forte, no Youtube,
Priscila comenta a respeito do desconforto que sua abordagem direta sobre o
racismo causa em quem assiste:

Eu percebo hoje que existe um incômodo em se falar sobre
racismo. [...] Quando eu fiz o trabalho Bombril [...] até uma
colega de classe que estudava comigo, não negra, fez um
questionamento, de por que no trabalho eu estava falando
sobre essas situações negativas que o negro passa, sendo que
têm tantos negros por aí de sucesso, que “chegaram lá”, como
ela disse, por que eu não falava dessas pessoas? Porque eu acho
que existe um silêncio, a gente passa por isso, mas as pessoas
se incomodam que a gente fale sobre isso. Então eu acho que
romper o silêncio já é muito importante (REZENDE, 2015).

Na performance Bombril (2010) a artista esfrega seus cabelos em objetos
metálicos, como panelas. Bombril não é só uma marca conhecida de um
produto de limpeza, mas também um apelido pejorativo para se referir aos
cabelos afro. O cabelo liso é um dos marcadores do padrão branco de beleza
e afastar-se desse padrão pode significar “excluir-se dos mercados, como o de
trabalho e de relacionamentos” (SANTOS, 2017, p. 21).

3

Disponível em: <http://priscilarezendeart.com/>. Acesso em: 19 jun. 2018.
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Fig. 01: REZENDE, Priscila (1985–). Bombril. Performance no Memorial Minas
Gerais Vale, 2013. Foto: Sabrina Bah

Além de refletir sobre os padrões de beleza, Priscila também aborda os
trabalhos subalternos comumente relegados a pessoas negras – trabalhos
domésticos, considerados menores – quando se apresenta, por exemplo,
com os panos que as escravizadas vestiam. Ao metaforizar a escravidão, que
na performance passa a ser a estética, Priscila ainda trata de corpos presos
(SANTOS, 2017, p. 26). Na ação com cerca de uma hora, durante a qual Priscila
esfrega seus cabelos em panelas, “o corpo se apropria da posição pejorativa a ele
atribuída, transformando-se em uma imagem de confronto” (REZENDE, 2017
apud SANTOS, 2017, p. 26). Propositadamente desconfortável, a ação provoca
o espectador a se defrontar com sua própria fala discriminatória, “obrigado
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a encará-la, sem que haja opções para evasivas, subterfúgios ou digressões”
(REZENDE, 2017 apud SANTOS, 2017, p. 26). Conforme aponta Santos,

O incômodo causado nos/as espectadores/as de Bombril
converte-se num disparador reflexivo acerca de como
corpos negros têm sido pouco afagados, elogiados e amados.
Respectivamente, dela emerge uma sensação de inadequação
e não-lugar com a qual convivem negras/as num mundo
pensando por e para brancos/as. Uma violência que pode ser
desfrutada durante uma hora por não negros/as. Lembrando
que no caso de negros/as essa agressão é condição existencial
(SANTOS, 2017, p. 28).

No mesmo ano da performance de Priscila Rezende, em 2010, é lançada
uma campanha bastante problemática da marca Bombril. Estreada no Dia
Internacional da Mulher sob o slogan “Mulheres que Brilham”, o projeto visava
revelar novos talentos da música brasileira e homenagear o “público fiel” da
marca, que, segundo o publicitário Arnaldo Antunes, seriam as mulheres.

Fig. 02: Campanha Mulheres que Brilham, da marca Bombril, 2010.
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Como aponta Avelar:

[...] a publicidade da marca Bombril orbita sobre dois pontos
absolutamente problemáticos. Da perspectiva do gênero,
a divisão do trabalho e da cristalização dos papéis sociais,
evidencia a manutenção da ideia de que a limpeza e os
trabalhos domésticos são de responsabilidade das mulheres,
o que transparece no seguinte slogan da marca: “Bombril, os
produtos que evoluíram com as mulheres” (2011, negrito
nosso). De outra parte, outra questão refere-se à maneira como
a marca trata questões étnico-raciais absolutamente sérias, com
total descuido, reforçando estigmas e a manutenção de papéis
sociais, conforme aponta o respectivo slogan de 2007 “O nosso
negócio é brilhar” (negrito nosso) (AVELAR, 2017, p. 35).

A campanha é ilustrativa de como o cabelo crespo, sob uma perspectiva
racista, é ainda utilizado como signo que metaforiza o estigma – estigma esse
que é reapropriado pela população negra e alas do movimento negro, como
signo de identidade positiva (AVELAR, 2017, p. 36). Desse modo, o cabelo
torna-se “mola propulsora de um questionamento desse padrão de beleza e
feminilidade imposto de forma vertical às mulheres de forma geral, e às negras,
de forma específica” (AVELAR, 2017, p. 37).
Assim como Priscila, também a artista Juliana dos Santos (1987–) retoma
experiências de vida na performance Qual é o pente? (2014), na qual sua avó
Dona Benedita realiza o procedimento de alisamento de seus cabelos. O título
faz menção à marchinha Nega do cabelo duro, composta por Rubens Soares e
David Nasser em 1942, com os famosos versos “qual é o pente que te penteia?”.
A marchinha foi interpretada por Elis Regina em 1969, e os versos também
foram reapropriados por Planet Hemp em canção homônima lançada em 1997.

De acordo com Santos (2017), na família de Juliana é comum o uso do
chá de carqueja para alisamento dos fios, cujo amargor é também metáfora
para um processo de cura e de quebra no ciclo de práticas violentas contra
os cabelos de mulheres negras. Na ação, a avó de Juliana retoma a história de
sua própria relação com os cabelos, até que se nega a alisar o cabelo da neta.
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Fig. 03: SANTOS, Juliana dos (1987–). Qual é o pente? Performance no SESC
Santana, 2015.

Segundo Santos (2017), na vida adulta, Juliana “compreendeu que a vó
não negava os seus cabelos a partir do alisamento, mas sim que tentava evitar
que a neta vivesse algumas situações de racismo que seriam determinadas
pelo aspecto que eles teriam ao apresentar-se socialmente” (SANTOS, 2017,
p. 24). Tal como na performance Bombril, de Priscila, os preconceitos sobre
os cabelos afro também fazem parte da poética da artista Juliana, mostrando
o quanto situações e vivências do cotidiano particular são reflexo de um
contexto maior de racismo estrutural, no qual todos estamos inseridos.
Retomando para as performances de Priscila e sua “poética de confronto”
(AVELAR, 2017), cabe menção a outros dois trabalhos. Em Barganha (2014),
a artista tem como ponto de partida a música A Carne, de Elza Soares. Os
conhecidos versos “a carne mais barata do mercado é a carne negra” motivam
a performance na qual Priscila é levada à venda por outra mulher em espaços
públicos, ação na qual são colados adesivos em seu corpo, com preços cada vez
mais baratos. A ação foi realizada no dia 20 de novembro de 2014 no Ceasa de
Minas Gerais. Na entrevista de 2015 para o canal Raiz Forte, além do simbolismo
da data (Dia da Consciência Negra) e do local (de vendas), Priscila chama atenção
para o fato de que as mulheres trabalhadoras são minoria na Ceasa MG.
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Fig. 04: REZENDE, Priscila (1985–). Barganha. Performance no Ceasa de Minas
Gerais, 2014. Foto: Marcelo Baioto

Do mesmo modo, na performance Vem… pra ser infeliz (2017), o tema
da hipersexualização da mulher negra é exposto de forma extrema. Seminua,
Priscila utiliza adereços característicos do carnaval e ainda uma máscara
de flandres, objeto de tortura usado durante o período escravocrata. Na
performance, a artista dança os sambas-enredo (o da Globeleza ironizado no
título) até a exaustão.
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Fig. 05: REZENDE, Priscila (1985–). Vem… pra ser infeliz. Performance SESC
Palladium, 2017. Foto: Luiza Palhares

Além de ter as palavras “mulata”, “exportação”, “violão”, “exótica”, “cor
de jambo” coladas em seu corpo com letras coloridas, chama atenção o
sobrenome Sargentelli na perna esquerda da artista, em letras verdes. Osvaldo
Sargentelli (1924–2002) foi radialista e também apresentador na extinta TV
Tupi. No final da década de 1960 e início da década de 1970 foi responsável
pela abertura de casas noturnas no Rio de Janeiro, onde eram apresentados
shows com “mulatas”4. Sargentelli tentou inclusive emplacar a data de seu
4
A respeito da origem do termo, naturalizado como designação dos descendentes de negros e brancos, há duas origens possíveis: a palavra latina mulus (ou seja,
mula, cruzamento híbrido de cavalo com jumenta ou de égua com jumento), associando miscigenação com infertilidade e impureza, e a palavra árabe muwallad, que
define o descendente de árabe com “não árabe”. A fim de ampliar a discussão, indico a
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aniversário, 8 de dezembro, como “dia da mulata” (o que não vingou nos
calendários oficiais). O padrão cristalizado das “mulatas de Sargentelli”, tidas
como sensuais e “exóticas”, alimenta no exterior o imaginário que contribui
para a publicidade do circuito de turismo sexual do Brasil.
A escravatura, simbolizada na máscara de flandres, ressurge na performance
de Priscila pela continuidade da bateria de samba. Enquanto a artista dança,
por vezes o ritmo parece insinuar uma interrupção, mas logo recomeça e a
performer segue dançando até que seu cansaço se torna perceptível para o
público. O corpo cansado continua dançando e sustentando as palavras de
estereótipos que, assim como a máscara de flandres, são também limitadoras
de seus movimentos – porque limitam seus papéis sociais e limitam também
o olhar do outro sobre esses corpos.
Avelar pontua que se posicionar frente à conjuntura sociopolítica que
perpetua a manutenção de assimetrias sociais significa “empreender ações
frontais no sentido de contestar essa lógica vigente” (AVELAR, 2017, p. 21). As
poéticas de confronto como as performances de Priscila articulam-se como
ações diretas e intervenções simbólicas. Desse modo,

[...] o corpo ascende como instrumento vocalizador e
suporte que delineia, na epiderme, o pulso que exprime
questionamentos, anseios e tensões. Constituindo-se, portanto,
em mídia, no sentido mais profundo do termo – meio
intermediário de expressão e transmissão de mensagens –
manifestado na necessidade de vocacionar questionamentos
e tensões em relação às desigualdades e assimetrias sociais.
Reafirmando-o como meio privilegiado de experimentação e
expressão (AVELAR, 2017, p. 21).

Renato Cohen destaca o caráter híbrido da linguagem da performance,
pois ela se coloca no limite das artes visuais e das artes cênicas, guardando
leitura dos verbetes Raça e Mestiçagem, no Dicionário crítico das ciências sociais dos
países de fala oficial portuguesa (2014), além do poema Não me chame de mulata,
de Jarid Arraes.
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características “da primeira enquanto origem e da segunda enquanto
finalidade” (COHEN, 2013, p. 30).
Como gênero artístico, a performance emerge nos anos 1970 num momento
em que vigorava o conceitualismo. A ênfase da arte conceitual nas ideias e não
no produto final estava relacionada ao desdém para com o objeto artístico,
visto como “mero fantoche no mercado de arte”; pois se a função do objeto de
arte pressupunha ser econômica, então a obra conceitual não poderia ter esse
uso (GOLDBERG, 2016, p. 142). Roselee Goldberg coloca que, nesse contexto,
a performance tornou-se uma extensão de tal ideia, já que supostamente não
deixava rastros e não podia ser comprada e vendida. Por fim, a performance
também foi vista como redutora da separação entre artista e espectador, pela
possibilidade de ambos vivenciarem a obra simultaneamente.

Apesar de a performance emergir nos anos 1970, suas origens remontam
às experiências do Futurismo, do Dadaísmo e do corpo docente da Bauhaus
reunido na Black Mountain College, na Carolina do Norte nos anos 1930, bem
como aos trabalhos do músico John Cage (1912–2002) e do dançarino Merce
Cunningham (1919–2009). Roselee Goldberg pontua a tentativa de ambos
para que a arte não fosse diferente da vida: “Da mesma maneira que Cage
via música nos sons cotidianos do nosso meio ambiente, Cunningham também
propunha que se podia considerar como dança os atos de andar, ficar de pé,
saltar e todas as outras possibilidades do movimento natural” (GOLDBERG,
2016, p. 106). Os happenings de Allan Kaprow (1927–2006), a action painting
de Pollock (1912–1956) e as ações do grupo Fluxus também podem ser
apontados como precursoras da performance.
No Brasil, temos alguns antecessores: Flávio de Carvalho (1899–1973),
ainda na década de 1930, quase foi linchado durante a performance Experiência
N° 2, ao caminhar em sentido contrário a uma procissão de Corpus Christi; e
também Antônio Manuel (1947–), com seu gesto ousado de tirar a roupa no
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), após ter sua proposta
O corpo é a obra rejeitada para o XIX Salão Nacional de Arte Moderna em 1970.
Claudia Calirman destaca que o ato espontâneo de Antônio Manuel tornou-se
não só um símbolo de rebeldia contra as regras arbitrárias dos salões de arte, mas
também contra a falta de critérios consistentes para a censura às artes por parte
da ditadura civil-empresarial-militar (CALIRMAN, 2013, p. 43). Importante
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destacar que o gesto de Antônio Manuel foi repetido por uma mulher negra,
Vera Lúcia Santos, que trabalhava como modelo vivo na Escola Nacional de Belas
Artes. Dentre as narrativas que tratam do ato de Antônio Manuel, poucas são as
que mencionam a modelo que executou a ação junto a ele.

Calirman pontua que a ação de Antônio Manuel, por mais que estivesse
distante das discussões na década de 1970 a respeito da construção social e
cultural das identidades de gênero, estava em consonância com o cenário
internacional da arte contemporânea. Como já mencionado, era um momento
de crítica aos meios artísticos tradicionais, como a pintura e a escultura,
momento em que o corpo ascende como um veículo a ser explorado como
forma de expressão.
Calirman, no entanto, estabelece algumas diferenças entre a body art
estadunidense/europeia e o contexto brasileiro. Ao mencionar, por exemplo,
a exposição pública do corpo nu do artista Vito Acconci (1940–2017), em que
também havia um questionamento em relação à noção de masculinidade,
ressalta que “foi executada no contexto do movimento em defesa dos direitos
civis e dos protestos contra o recrutamento militar e a Guerra do Vietnã”
(CALIRMAN, 2013, p. 46). No Brasil, ao contrário, as práticas relacionadas
à body art estavam relacionadas à celebração. Segundo a autora, “a versão
brasileira da body art destacou as associações dionisíacas do corpo por meio de
sua incorporação às festividades do Carnaval, de seu comportamento libertador
e da celebração do corpo físico” (CALIRMAN, 2013, p. 47). A autora ainda
afirma que o feminismo não foi abraçado pelos artistas brasileiros com a
mesma intensidade que o foi pelos artistas estadunidenses5.
Mesmo que tivesse um caráter um tanto celebrativo do corpo, se levarmos
em conta o clima político do Brasil nesse período, o ato de Antônio Manuel foi
“um exemplo de como um corpo pode ser utilizado como ferramenta provocadora
para desafiar, ou, ao menos, para irritar a ordem militar” (CALIRMAN, 2013,
5
Contribuíram para isso os estereótipos atribuídos às feministas na imprensa,
fazendo com que artistas brasileiras negassem as ligações com o movimento, “por receio
de serem reduzidas a ‘artistas-panfletárias’” (TRIZOLI, 2012, p. 413). No entanto, o interesse por temáticas feministas aparece na produção de artistas do período como Anna
Maria Maiolino, Wanda Pimentel, Iole de Freitas, Regina Vater, entre outras.
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p. 49). A autora destaca que Foucault, em Vigiar e punir: nascimento da prisão
(1975), afirma que a ameaça de tortura é um dos principais instrumentos
usados por regimes disciplinares para fazer cumprir suas ordens, de modo a
tornar os corpos, objetos da intimidação, obedientes e dóceis.
Assim como o gesto de Antônio Manuel, as performances de Priscila Rezende
também são provocadoras de uma ordem vigente. Cabe, no entanto, apontar
algumas diferenças: o corpo no trabalho de Priscila não é usado sob um viés
de celebração, mas sim a partir de uma perspectiva que escancara exclusões,
estereótipos e violências ainda presentes. Por isso a obra de Priscila é tão atual:
nesse comparativo com as ações de um Antônio Manuel, por exemplo, nos
damos conta de que as violências e silenciamentos que atingiram certos setores
das classes médias, num contexto político de exceção, são regra para outros
tantos setores da população, mesmo em contextos supostamente democráticos.

Assim como Antônio Manuel questionava os parâmetros dos salões e o
arbítrio da censura às artes, Priscila não deixa também, de certo modo, de
questionar o lugar da mulher negra na história da arte. O racismo estrutural
que violenta vidas e limita papéis sociais impacta também o modo como a
produção cultural de negras e negros, quaisquer que sejam suas poéticas, são
lidas por aqueles que compõem o sistema da arte. Em recente levantamento
sobre os principais manuais de história da arte, por exemplo, dos 2.443 nomes
mencionados, apenas 22 são de artistas negros (destes, apenas duas mulheres
negras, Barbara Chase-Riboud e Lorna Simpson)6. Quando Priscila retoma
suas experiências para falar de racismo, numa autobiografia que também é
coletiva, há o questionamento a esses “lugares menores”, entendidos como
o lugar que cabe a pessoas negras. Desse modo, e consciente do caminho
que escolheu para levantar essas questões, Priscila nos lembra de que “a arte
tem esse poder de abrir o nosso olhar sobre aquilo que nos cerca, sobre a nossa
sociedade, sobre o mundo e fazer com que a gente veja as coisas de uma forma
diferente” (REZENDE, 2013).

6
Pesquisa A história da _rte, coordenada por Bruno Moreschi. Disponível
em: <https://historiada-rte.org/>. Acesso em: 08 jul. 2018.
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